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పా (ము)లు

పెండాయ్ల నాగాంజనేయులు

(1966 జోయ్తి మాసపతి
ర్ క, ఆగ ట్ , సంచిక నుంచి)
కాంతారావు వూళోళ్ లేని సమయంలో అతని భారయ్ చకర్మమ్కు ఓ
సుముహూరాత్న “ఊషణ్ం” వచిచ్ కూచుంది. నూటొకక్ డిగీర్ల పర్మాణంతో.
‘ఆ!

సింగినాదం పోదూ’ అనుకుని సుబభ్రంగా ఇంత కంది పచచ్డి,

ఆవకాయ, మెంతి మజిజ్గలతో మంచి మాట చేసుకుని, పందిరి మంచానిన్
ఆకర్మించుకుని, ముసుగుదనిన్ గురకపెటిట్ నిదర్పోయింది.
చకర్మమ్ చేసిన ఈ చరయ్కు “ఊషణ్ం” బోలెడు సంతోషంతో
ఉబిబ్పోయి మరో మూడు డిగీర్లు పెరిగి ఆవిడ శరీరానాన్కర్మించేసుకుంది.
తీరా సాయంతర్ం ఆరు గంటలకు లేచి చూసుకుంటే జవ్రంతో పాటు దాని
చెలికతెత్లయిన వళుళ్ నొపుప్లు, తలనొపిప్, కళుళ్ మంటలు సరదాగా
ముచచ్టాల్డుకుంటునాన్యి.

దీంతో

ఆవిడకు

లేచే

సతుత్వ

కూడా

చచిచ్పోయింది. పిలిసేత్ పలికే దికుక్ లేదు. ఆ వీధిలో పర్తివాళళ్కూ చకర్మమ్ంటే భయమేగాని, భకిత్ మాతర్ం లేదు. పర్తివాళూళ్ ఆమెతో ఏదో ఒక సందరభ్ంలో
పోటాల్టకు లాగబడి దూరమైపోయిన వాళేళ్. ఆందరితో బాటే పకిక్ంటి గంగిగోవులాటి శంఖమమ్ కూడా అయింది. ఇపప్టికైనా కాకితో కబురుచేసేత్ శంఖమమ్
పరుగెతుత్ కొసుత్ందని తెలుసు. కాని ‘అహం’ అంత తొందరగా ఓకాకిని వుపయోగించుకోడానికి ఒపుప్కోలేదు. అలాగే అవసధ్ పడింది రెండోనాడు.
మూడోనాడు తెలాల్రుజామున కోడితోబాటే ‘అహం’ కూడా లేచి కూచుని ‘ఇహ శంఖమమ్ను పిలువు. లేకపోతే చచిచ్పోతావు! జాగర్తత్’ అని
సణగడం మొదలు పెటిట్ంది.
ఈ సణుగుడికి తటుట్కోలేక ఇహ తీసికెళేళ్ కాకి కోసం కూడా ఎదురు చూడకుండా, లేచి గోడ ఆధారంతో వంటింటి గుమమ్ందాకా తూలుతూ
నడిచి వెళిళ్ పకిక్ంటి వెనక పాకలో కాపురముంటునన్ శంఖమమ్ను ఎలుగెతిత్ పిలిచ్ంది.
బోలెడంత విచార సాగరంలో మునిగిపోతునన్ శంఖమమ్కు ఈ పిలుపు ఆపదాబ్ంధవుడిచే పంపబడడ్ నావలా తోచి వెంటనే ఆ నావమీదెకిక్ చకర్మమ్
దరికి చేరింది రెపప్పాటు కాలంలో పరిసిధ్తి తెలుసుకుంది. పరిచరయ్ పార్రంభించింది.
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రకరకాల కషాయాలు, కాఫీలు, సోడాలు, పటుల్, రొటెట్లు మొదలైన దినుసులు పర్యోగించి చకర్మమ్ నాకర్మించుకునన్ ఆ యొకక్ జవ్ర పిశాచిని
మరో రెండోర్జులోల్ ‘హూష మహంకాళీ’ అని ఎగర గొటేట్సి, మూడోనాడు సవ్హసాత్లతో తయారు చేసిన చింతపండు చారుతో ఓ మెతుకు (పటెట్డు) కొరికిం
చేసింది.
ఆనాడే కాంతారావు వూరి నుంచి తిరిగొచేచ్శాడు. భారయ్కు జవ్రం తగిలిందని విని ఏడవ్బోయి, తగిగ్పోయింది గదా అని జాఞ్పక మొచిచ్ సంతోష
పడిపోయాడు.
మళీళ్ ఇంతకాలానికి చకర్మమ్కు శంఖమమ్మీద పేర్మ, అభిమానం, జాలి వగైరా దురుగ్ణాలు పుటిట్, పెరిగి, వృదిధ్లో కొచిచ్, కాంతారావు మీద దాడి
మొదలెటాట్యి.
ఏమనీ ?
‘శంఖమమ్ భరత్ పులల్యయ్ పాపం సరైన వుదోయ్గంలేక వూహూ ఇదై పోతునాన్డు. కాబటిట్ వెంటనే మీరు పూనుకుని అతని కేదైనా మంచి ఉదోయ్గం
ఇపిప్ంచకపోతే వీలేల్దూ ఆవటా’ అని.
ఇది దివ్తీయదాడి అని తెలిసి కూడా ‘అదేం మాయరోగం నీకు?’ అని యెదురు పర్శన్ వెయయ్లేదు కాంతారావు. అతడు పూరిత్గా భారాయ్దాసు. ఆమె
‘కూరోచ్ండి’ అంటే గోడకురీచ్ కూచుంటాడు. ‘నుంచోండి’ అంటే బెంచీ ఎకిక్ నుంచుంటాడు హైసూక్లు విదాయ్రిధ్లా. సూక్షమ్ంగా చెపాప్లీ అంటే అతడు భారయ్
ఆడే లేక ఆడించే పర్తి ఆటలోనూ ఓ పావులాటివాడు. ఆ ఆటలో జయాపజయాలు మొటట్మొదటపొందేది అతడే ! ఆమె ఏం చెపిప్నా ‘ఎందుకు ? ఏవిటి?’
అనే కుంటి పర్శన్లు వెయయ్డు. లక్షణంగా శకిత్ కొదీద్ పర్యతిన్సాత్డు. ఆ పని సాధిసేత్ భారయ్ సాధించదు. లేదా వయ్వహారం తలకిందులవుతుంది. ఇంతకీ
ఏమిటంటే భారయ్ తెచిచ్న వతిత్డికి ‘ఓయసుస్’ అనాన్డు తెలుగులో. అనడమేమిటి? పార్రంభించాడు కూడా.
*******
షుమారు రెండేళళ్ కిర్తం – అంటే శంఖమమ్ భరత్ పులల్యయ్ ఓ బటట్ల కొటోల్ పదుద్లురాసి డెబబ్యి రూపాయలు తెచుచ్కుంటూ ఇదే పాకలో భారయ్తో
గుటుట్గా కాపురం చేసుత్నన్ రోజులోల్ చకర్మమ్ దంపతులు ఆ పకక్ అరవై రూపాయల అదెద్ డాబాలోకి కొతత్గా పర్వేశించారు.
కాంతారావు ఓ ఇంజనీరింగ ఫరంలో హెడ కల్రుక్. ఆ ఫరం పొర్పర్యిటరు కుడి భుజం ఓటిది కావడం మూలాన ఇతడే దాని సాధ్నంలో
ఉంటునాన్డు. కాబటిట్ అతని జీతం రెండువందల యాభై రూపాయలు. పోతే – ఆ పొర్పర్యిటరు తలంతా తడిమి చూసుకునాన్ నాలుక కనబళేళ్దు.
అందువలల్ కాంతారావుని పిలిచ్, తన తలంతా పర్దరిశ్ంచి, చపప్రించి, కనుబొమమ్ లెగరేసి ‘మరే మంటావ?’ అనడిగితే ‘అలాగేనండి’ అని తక్షణం
ఒపేప్సుకుని అపప్టున్ంచీ అతడికి తలోల్ నాలుకగా కూడా వుంటునాన్డు. అందు నిమితత్ం అతడే యీ అరవై రూపాయల డాబా యింటినీ ఇతని కోసం
ఏరాప్టు చేశాడు – అదెద్ తన నెతిత్ నేసుకుని.
అసలు శంఖమమ్, చకర్మమ్ల తొలి పరిచయం ఎకక్డయిందీ అంటే ‘ఎంగిలి విసత్ళళ్ దగగ్ర’ అని చెపాప్లి ! చకర్మమ్ అదెద్కు దిగిన నాలుగోనాడు
జరిగిన సంఘటన ఇదిః
ఉదయం భోజనాంతరం చకర్మమ్ భరత్ నాఫీసుకు పంపిసూత్ వీధి గేటు దాకా వచిచ్ నిలబడింది భరత్ వెళేళ్ దికుక్ చూసూత్ః
ఇంతలో శంఖమమ్ ఎంగిలి విసత్ళుల్ పారేయడానికి వీధిలోకి వచిచ్ంది.
చకర్మమ్ ఊరోక్లేక ‘భోజనాలయాయ్యా వదినగారూ?’ అంటూ పలుకరించింది చిందులాడే చిరునవువ్తో.
‘ఆ.. అయాయ్యండీ’ అంటూ విసత్ళుల్ గిరవాటేసింది శంఖమమ్. వాటిలో నుంచి బయటపడడ్ ఓ ఆవకాయ ముకక్ చకర్మమ్ కళళ్నాకరిష్ంచి, ఆమెకు
మరికాసత్ మాటాల్డే అవకాశం కలిప్ంచింది.
వెంటనే ‘మీ ఇంటోల్ ఆవకాయ కూడా ఉనన్టుట్ందే వదినగారూ ?’ అంటూ మరో పర్శన్ వేసింది.
‘అదీ లేకపోతే చచిచ్పోమండీ !’ అంటూ వెనకిక్ తిరిగింది శంఖమమ్. చకర్మమ్ గబగబా మరో అడుగు ముందుకు వేసి ‘నాకు చాలా ఇషట్మండీ’
అంటూ తన జిహవ్ చాపలాయ్నిన్ వెళళ్బెటిట్ంది నిరొమ్హమాటంగా.
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‘ఎపుప్డనాన్ కొంచెం పెడాత్లెండి’ అంటూ వెళిళ్పోయింది శంఖమమ్.

చకర్మమ్ లొటట్లు వేసుకొంటూ గృహపర్వేశం చేసింది. ఆ రోజునుంచీ మరో రెండోర్జులు ఎదురు చూసినా ఆమెకు ఆవకాయ ముటట్నేలేదు. ఆశ
మాతర్ం మొటుట్తూనే వుంది.
ఆ మూడోనాడు శంఖమమ్ ఇంటి వీధి గేటుముందు దింపబడిన కూరగాయల తటట్ దగగ్రకు ఇదద్రూ ఒకక్సారే పరుగెతుత్ కెళాళ్రు. చకర్మమ్
గోంగూర కటట్ తీసుకుంది. శంఖమమ్ బచచ్లి కూర, చింతకాయలు కొనుకుక్ని వెనకిక్ తిరిగింది.
తనను పలకరిసుత్ందేమోనాని ఎదురు చూచిన చకర్మమ్కు నిరాశే కలిగింది. అయినా తటుట్కుని శంఖమమ్కు అడడ్ం పడి, నిలేసి ‘బచచ్లికూర పపుప్,
చింతకాయ పచచ్డీ చేసాత్రా వదినగారూ?’ అనడిగేసింది తెగేసి.
‘కాదండీ ! రెండూ కలేసి వండుతాను ఆవబెటిట్’ అంది శంఖమమ్.
చకర్మమ్ కదేదో విచితర్మైన వంటగా తోచింది. ముఖం చిటిల్ంచి ‘అదెలాగండీ?’ అంటూ ఎదురు పర్శన్ వేసింది.
శంఖమమ్ ఆ పదారధ్పు పాక విధానానిన్ చకక్గా బోధించింది. చకర్మమ్కు సరిగాగ్ బోధపడలేదు. అయినా తను కూడా బచచ్లి కూర, చింతకాయలు
కొనుకుక్ంది వెంటనే !
వంటచేసే వేళకు శంఖమమ్ను పిలిచ్
మరాయ్దజేసి, మంచినీళిళ్చిచ్ ఆమె దరశ్కతవ్ంలో
ఆ విచితర్ పదారాధ్నిన్ నిరిమ్ంచింది. తరావ్త
ఆమెకు వీడోక్లిచిచ్, సుషుట్గా భుజించి, తేర్నిచ్,
తాంబూలించి, పండి, దొరిల్, ‘ఎలాగయినా యీ
శంఖమమ్ మంచి పాకశాసత్ర పర్వీణురాలాల్గా
వుందిసీమ్’ అని ఆశచ్రయ్పోతూ అదే దోవన నిదర్
కూడా పోయింది. ఆ సాయంతర్మే మళీళ్
చకర్మమ్ శంఖమమ్ కోసం గేటు దగగ్ర కాపేసి ఓ
గంట తరావ్త వీధిలోకొచిచ్న శంఖమమ్ను బొడోల్
చెయేయ్సి నిలబెటిట్ ఆవిణీణ్ ఆ విచితర్ పదారాధ్నీన్
సిగూగ్ శరం లేకుండా తెగ పొగిడే సరికి
శంఖమమ్ చచేచ్ సిగుగ్పడి పోయి ఓ పౌను జాడీ
నిండా ఆవకాయ దటిట్ంచిన చకర్మమ్ చేతిలో
పెటిట్ మాట దకిక్ంచుకుంది. ఇహ అకక్ణిణ్ంచీ
ముఖాలు గేటు దగగ్ర మానేసి గోడ మీదుగా
మాటాల్డుకోడం

సాగించాయి.

పాకలో

తయారైన పదారాధ్లు రెకక్లు కటుట్కుని డాబాలోకి ఎగిరిపోవడం మొదలెటాట్యి. ఎపుప్డనాన్ డాబాలో తయారైనవి పాకలోకి దిగజారిపోవడమూ
జరిగిపోతూ వుండేది. ఇలా వుపకారాం పొందుతునన్ చకర్మమ్కి ఓనాడు శంఖమమ్మీద, ఆమె భరత్ పులల్యయ్ ఉదోయ్గంమీద దయగలిగి వెంటనే
కాంతారావుతో చెపేప్సింది ‘పులల్యయ్కు మంచి ఉదోయ్గం చూడండీ’ అని ‘ఆల రైటూ’ అనాన్డు కాంతారావు.
తతఫ్లితంగా వారం తిరకుక్ండానే పులల్యయ్ తన పాత డెబభ్యి రూపాయల ఉదోయ్గానీన్ తనిన్ తరిమేసి, ‘సుబబ్రాజు’ అనే ఓ రేడియో లమిమ్
జీవించే వాయ్పారివదద్ నూట ఇరవై రూపాయల ఉదోయ్గానికి కుదిరాడు.
శంఖమమ్, పులల్యయ్లు పర్యివేటుగానూ పబీల్గాగ్నూ కూడా చకర్మమ్ దంపతులకు కృతజఞ్త వెళళ్బోసుకునాన్రు.
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ఈ కాసత్పనీ జరిగాక చకర్మమ్, శంఖమమ్ను కేవలం తనింటోల్ కటేట్సుకోవడం మొదలెటిట్ంది – ఒకక్ రాతిర్ పూట తపప్.
‘సేన్హం’ అనే పేరుతో తన ఇంటి పనులనీన్ శంఖమమ్ చేతే చేయించుకునేది. వీళిళ్ంత ‘సేన్హం’ గా ఉండడం గమనించి యీ సేన్హం ఇలాగే పైకి
వెళుత్ందో లేక అలాగే దిగజారి పోతుందో అని పరీకిష్ంచడానికి గావలున్ వాళిళ్దద్రి మధాయ్ కొనిన్ నిచెచ్నలూ, కొనిన్ పాములూ వెలిశాయి ‘వైకుంఠపాళి’
రూపంలో !
కానీ –
ఓనాడు శంఖమమ్ పొదుద్నేన్ లేసూత్నే పిలిల్ని చూసింది. అందుకేగావలున్ ఆ రోజామె ఖరమ్కాలి వెయయ్కూడదునుకునన్ పందేలు కూడా పడి,
కర్మంగా పైకి పోయి పెదద్పామును తపిప్ంచుకుంది.
గవవ్లనీన్ చకక్గా పేరిచ్ నేరుప్గా పందేలు వెయయ్డం నేరుచ్కునన్ చకర్మమ్ మాతర్ం అరెజ్ంటుగా నిచెచ్న లెకేక్సి పైకివెళిళ్, ఎమరెజ్ంటుగా పెదద్ పాము
నోటోల్ ముమామ్ట పడి మొదటి గడికి చేరుకుంది.
ఇదిగో ఇకక్డే శంఖమమ్ ఖరమ్ దోరగా కాలి, నవవ్కుండా వుండలేక పోయింది.
చకర్మమ్ గుడుల్ ఎరర్బడాడ్యి.శంఖమమ్ నవువ్ మింగేసింది.
చకర్మమ్ కోపానికి ఆనకటట్ కటిట్ంది.
శంఖమమ్ తన పావును పండించడానికి తంటాలు పడుతోంది.
నాలోగ్సారి చకర్మమ్ పావును పెదద్ పాము మింగేసింది.
మింగేసిన నవువ్ను ఒకక్సారి కకేక్సింది శంఖమమ్.
ఆరిపోతునన్ కడుపుమంట ఒకక్సారి భగుగ్మంది చకర్మమ్కు.
ఆ మంటలో శంఖమమ్ ఖరమ్ కాలి బూడిదైపోయింది.
క్షమాపణలూ, కనీన్ళూళ్ పరిసిధ్తిని సరిజెయయ్లేక పోయాయి.
అంతే, మితుర్లు శతుర్వులయాయ్రు. ఎవరింటోల్ వాళుళ్ండడం మొదలెటాట్రు.
ఆ పార్ంతాలోల్ కాకులు ఆ రెండిళళ్నీ పంచేసుకునాన్యి.
ఆ రాతిర్ పడగగ్దిలో దీపం కొండెకిక్ంచ బోతునన్ కాంతారావును ‘పులల్యయ్ ఉదోయ్గం వెంటనే తీసేయిసాత్నని మాట ఇసేత్గాని దీపం తగిగ్ంచడానికి
వీలేల్దు’ అని శాసించింది.
కాంతారావు మామూలే. ‘ఎందుకు? ఏమిటి?’ అని వెంటనే అడగలేదు.
‘అలాగే తీసేయిదాద్ం’ అంటూ మాట ఇచిచ్ దీప సంహారం చేసేశాడు.
అయితే భారయ్ శాసనానిన్ అమలు జరపడం ఎలాగా అని తెలాల్రూల్ ఆలోచించీ ఎలాగో తెలీక తెలాల్రుఝామున చకర్మమ్ను లేవగొటిట్ ‘నాకేం
తోచడం లేదే !’ అనాన్డు భయంభయంగా.
‘పూటకో అడాడ్కు విసత్రి లేవదీయడం తెలుసుగా ? ఇలాటివెలా తెలుసాత్యి ?’ అంటూ బుగగ్పోటుల్ పొడిచి తనే ఓ గొపప్ ఆలోచన చెపేప్సింది
శంఖమమ్.
‘హోరీన్ ! అంటూ ఆశచ్రయ్పడి పోయాడు కాంతారావు.
పాపం ! పులల్యయ్కీ విషయం తెలియదు. మామూలుగా షాపుకు పోయి వసూత్నే వునాన్డు.
తనకూ చకర్మమ్కూ చెడిందని శంఖమమ్ ఏనాడూ పులల్యయ్కు చెపప్లేదు. ఓనాటి ఉదయం సుబబ్రాజు (పులల్యయ్ షాపుయజమాని) ఇంటికి వెళిళ్
ఆమాటా ఈమాటా మాటాల్డాక ‘పులల్యయ్ ఎలా పని చేసుత్నాన్డండీ ! నమమ్కసుధ్డేనా!’ అనడిగాడు కాంతారావు.
‘అతని కేమండీ ! బంగారంలాటి మనిషి. ఏం అలా అడిగారు ?’ అనాన్డు సుబబ్రాజు.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2018

¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

5

‘ఏమిటోలెండి ! మొదట బంగారంలా మెరిసి తరావ్త ఇతత్డిలా కిలుంపటిట్ పోవచుచ్. ఎందుకైనా మంచిది. ఓ కంట కనిపెటిట్ చూసూత్ండండి.
వసాత్ ! అరెజ్ంటు పనుంది’ అంటూ లేచచ్కాక్ పోయాడు కాంతారావు. సుబబ్రాజు ఆలోచనలో పడాడ్డు. ఆ రోజునుంచీ పులల్యయ్ను ఓ కంటితో కనిపెటట్
సాగాడు.
మరో నాలుగు రోజులు గడిచాక కాంతారావు మళీళ్ వెళాళ్డు. ‘మీ కొటోల్ సామానూల్, డబూబ్ జాగర్తత్ సుమండీ! పులల్యయ్ నమమ్దగిన వయ్కిత్గా
కనిప్ంచడంలేదు’ అంటూ చెవిలో వూది పారిపోబోయాడు.
సుబబ్రాజతని జబబ్ పడేసి పటుట్కుని ‘అదేమిటో చెపిప్ మరీ పారిపొండి’ అనాన్డు.
‘ఏం చెపప్మంటారెల్ండి ! మా ఇంటికతడు అసత్మానం వసూత్ంటాడు. నినన్రాతిర్ అతనిన్ గదిలో కూరోచ్బెటిట్ కాళుళ్ కడుకొక్దాద్మని
పెరటోల్కెళాళ్నండి. తిరిగొచేచ్సరికి అతనూ లేడు. నా డార్యరు సొరుగులో పెటిట్న పాతిక రూపాయలూ లేవు’ అనాన్డు రావు.
తేలు కుటిట్నటుల్ ఎగిరి పడాడ్డు సుబబ్రాజు.
‘వసాత్నండీ మరి’ అంటూ పరుగెతాత్డు రావు.
సుబబ్రాజు మెదళోల్ విష బీజం గటిట్గానే పడింది.
కాంతారావు మళీళ్ కనబళేళ్దు. ఆఫీసు పనుల్ండడంవలల్ గావలున్!
మరో రెండు రోజులు గడిచాక చకర్మమ్ పెటిట్న లంచం భుజించిన ఆ షాపులో కురార్డు రెండు రేడియో వాలువ్లు, బలుబ్లు, హోలడ్రుల్ వగైరా
సామానుల్ తన ఇంటికి జేరేసుకునాన్డు దొంగతనంగా. పైగా యజమానితో చెపాప్డు అవి కనబడడ్ం లేదని.
సుబబ్రాజు మెదళోళ్పడడ్ విషబీజం తక్షణం పెదద్ వృక్షమై పోయింది. పులల్యయ్ మీద ఖాయంగా అనుమాన పడాడ్డు. అయినా పులల్యయ్ను ఆ
విషయం నిగగ్దీసి అడగలేదు. అతనికి రావలసిన జీతం ముటాట్జెపిప్ ‘ఇహ ఈ పురుష లక్షణం (ఉదోయ్గం పురుష లక్షణం)’ అనాన్రు.
సుబబ్రాజు అసలు విషయం బయట పెటాట్డు గుంభనగా – ‘చేను కేష్మంకోరి కంచె వేయిసేత్ కంచే చేను తినడం మొదలెటిట్ంది. అలాటి కంచె
నాకెందుకు ? అందుకే కొటేట్శాను’ అంటూ ఏదో కొంత అరధ్మయినా అసలు విషయం తెలియక బికక్మొహం పెటాట్డు పులల్యయ్.
షాపు కురార్డు పోయిన సామానల్ని గురించి నిగగ్దీశాడు ధైరయ్ంగా. పులల్యయ్ వెంటనే షాపంతా గాలించాడు. నిజమే ! ఆ వసుత్వులు లేవు.
వణికిపోవడం మొదలెటాట్డు.
‘నేను తీయలేదుమొరోర్’ అనాన్డు. ‘మీరు ననన్పారధ్ం చేసుకునాన్రు బాబోయ’ అని ఏడాచ్డు. మొతుత్కునాన్డు. పిలల్లు లేకపోయినా మాట వరసకి
‘బిడాడ్పాపా కలవాణిణ్; కనికరించండి’ అని వేడుకునాన్డు. ‘మీకంత అనుమానంగా వుంటే పోయిన సామానల్ ఖరీదు కటుట్కోడం ధరమ్ం కాని, ననున్
మొదలంటూ పీకేయడం ధరమ్మా ?’ అనడిగాడు.
ఇంకా చాలా విధాలుగా సుబబ్రాజు మనసు కరిగించాలని చూశాడు గాని అది గంధరవ్గానం కాక పోవడంవలల్ గావలున్ – సుబబ్రాజు మనసు
కఠినగానే వుండిపోయింది.
ఇంటికొచిచ్ పెళాళ్ంముందు బాయ్ర మనాన్డు తమ దురదృషాట్నిన్ నిందించుకుంటూ. శంఖమమ్కూ చకర్మమ్మీద ఏ అనుమానమూ రాలేదు. భరత్తో
బాటు తనూ కాసేపు ఏడిచ్ అతణిణ్ సముదాయించింది.
మరాన్డు పొదుద్నేన్ పులల్యయ్ కాంతారావింటికి వెళిళ్ తన గోడంతా వెళళ్బోసుకుని ‘మీరిపిప్ంచిన ఉదోయ్గం నిలుపుకోలేకపోయాను, దరిదుర్ణిణ్’
అంటూ బాధ పడాడ్డు.
సమయానికి చకర్మమ్ందుకుని ‘అంతేలెండి ! శునకానిన్ కనకపు సింహాసనం మీద కూరోచ్బెటిట్నటట్యింది మాపని. ఇంతకూ మాకు మాట
దకక్లేదు. మాకీ శాసిత్ కావాలిస్ందే కావాలని నెతిత్నేసుకునన్ందుకు’ అంటూ ఎతిత్ పొడుపులు సాగించింది.
ఆ పాటే పాడాడు మగ కాంతారావు.
పులల్యయ్ మళీళ్ తన మొదటి బటట్లకొటుట్ యజమాని దగగ్ర కెళాళ్డు – ఉదోయ్గభిక్ష కోసం.
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అతడు ఎడాపెడా ఝాడించి ‘రేపురా ! మాపురా ! అంటూ తన చుటూట్ నాలుగ్రోజులు తిపుప్కుని, చివరికి ‘అరవై రూపాయలే ఇసాత్ను. ఇషట్మైతే
పనెజ్యియ్ ! లేకపోతే ఓ సలాం కొటిట్ ఉడాయించు’ అనాన్డు.
పులల్యయ్ ఓ సలాంకొటిట్ పోలేదు. మళీళ్ గానుగెదుద్ జీవితం పార్రంభించాడు.
ఇనాన్ళళ్కు జవ్రం ధరమ్మా అని శంఖమమ్ చకర్మమ్లు మళీళ్ కలిశారు. మళీళ్ పదారాధ్లు ఇకక్డ వకక్డకు, అకక్డి వికక్డకు ఎగిరిపోవడం,
దిగజారిపోవడం మొదలెటాట్యి.
చకర్మమ్ చేసిన దివ్తీయ దాడి వలల్ కాంతారావు మళీళ్ పులల్యయ్కోసం ఉదోయ్గానేవ్షణ చేశాడుగాని ఎకక్డా ఫలించలేదు. ఇంటికొచిచ్ చకర్మమ్ దగగ్ర
తన చేతకాని తనానిన్ బయటపెటాట్డు.
చకర్మమ్ విరగబడి నవివ్ ‘హేం మగాళళ్ండీ ! తెలివితేటలు శూనయ్ం. మీకు తెలీకపోతే నే జెపాత్ పటట్ండి’ అంటూ ఓ బర్హామ్ండమైన ఆలోచన
చెపేప్సింది.
కాంతారావు కొయయ్బారిపోయి, కాసేపటికి తేరుకుని,, నేలమీద కూలబడి ‘ఓసి నీ దుంపతెగ ! నా ఉదోయ్గం నువేవ్ చెయయ్వే ! నేను హాయిగా
ఇంటోల్ వంట చేసి కూచుంటాను’ అనాన్డు తన భారయ్ తెలివి తేటల కుబిబ్పోతూ.
‘ఆ ! మిమమ్లిన్ వంటలో పెటిట్నా కుమూమ్ దుమేమ్’ అంటూ హేళన చేసింది చకర్మమ్.
హెడ కల్రుక్ కాంతారావు పొర్పర్యిటరు పరంధామయయ్ గదిలోకి వెళాళ్డు. మరాన్డు ఉదయం పదకొండు గంటలవేళ.
“ఏవిటి కాంతారావుగారూ?” అనాన్డు పరంధామయయ్.
“మీరు మరోలా భావించకుండా వుంటే మీకో విషయం చెపప్కుందామని…” చిరునవువ్తూ సాగదీశాడు రావు.
“భావించను. చెపుప్కోండి” అనాన్డు పరంధామయయ్.
ఆఫీసులో పని పెరిగి పోయిందని, ఉనన్ గుమసాత్ల కది తటుట్కోడం కషట్ంగా వుందనీ, పేపరుల్ చాలా బకాయిలు పడిపోతునాన్యనీ వినయ
విధేయతలతో చేతులు నలుపుకుంటూ మనవి చేసి ‘మరో గుమాసాత్ను వేసుకోడం లాభదాయకం’ అని సూచించాడు.
పరంధామయయ్ ఓ నిముషం ఆలోచించి ‘అలాగే లెండి ! పేపరోల్ పర్కటిదాద్ం వచేచ్వారం’ అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్ సముదాయించి పంపేశాడు.
తన భారయ్ చాలా కరెకట్యిన పాల్ను చెపిప్నందుకు బహుమురిసిపోయాడు రావు. ఆ సాయంతర్మే ఓ రికాష్లో ఇంటికెళిళ్ భారయ్కీ శుభవారత్ చెపిప్
తలకడిగేసుకునాన్డు కుంకుడుకాయలతో.
వెంటనే చకర్మమ్ పెరటోల్కి పరుగెతిత్ గోడమీదుగా శంఖమమ్ను కేకేసి పులల్యయ్ను వెంటనే దరఖాసుత్ పెటట్మని సణగవలసిందిగా పోరేసింది.
శంఖమమ్ సణిగింది.
పులల్యయ్ దరఖాసుత్ వెళిళ్ంది మరాన్డు టపాలోనే !
నాలోగ్నాడు ఇంటరూవ్య్ వచిచ్ంది పులల్యయ్కు.
పులల్యయ్ నునన్గా కౌష్రం చేయించుకుని, యిసతరీ బటట్లు కటుట్కుని వెళాళ్డు. అడిగిన పర్శన్లకు ఠకుక్న జవాబులు చెపాప్డు. ‘వెరోగుడ’
అనిపించుకుని షేక హండు కూడా పుచుచ్కునాన్డు పరంధామయయ్ వదద్నుంచి.
‘మీరింతకీ కాంతారావుగారి కాండిడేట అనుకుంటా’ అనాన్డు పరంధామయయ్ వాలుచూపులుచూసూత్.
‘మరేనండీ ! మీకు చెపాప్రావారు?’ అనాన్డు పాపం పిచిచ్ పులల్యయ్ సంతోషంగా.
‘ఈ భాగాయ్నికి చెపాప్లిటండీ ? వారికి పరోపకార బుదిధ్ ఎకుక్వని తెలుసూత్నే వుందిగా’ అనాన్డు పరంధామయయ్.
‘నిజం చెపాప్లంటే ఈ ఉపకారం వారి భారయ్ చకర్మమ్గారిదండీ ! …’
‘ఆ !’ అదిరిపడాడ్డు పరంధామయయ్.
‘ఔనండీ ! చాలా మంచివారు. ఇదివరకోసారి కూడా ఇలాగే ఉపకారం చేశారు. నా దురదృషట్ంవలల్ నిలుపుకోలేకపోయానా ఉదోయ్గం’ అనాన్డు
పులల్యయ్ ఎంతో నొచుచ్కుంటూ
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‘అరెరే ! అదేమిటండీ ! అసలు కధేమిటి? ఇలా కూరుచ్ని చెపప్ండి’ అంటూ పులల్యయ్ను కురీచ్లో కూరుచ్ండబెటాట్డు పరంధామయయ్. తనకు
తెలిసిన కధంతా చెపుప్కొచాచ్డు పులల్యయ్.
ఇంతలో ఆఫీసుబోయ ఓ చీటీ తెచాచ్డు పరంధామయయ్ వదద్కు.
అదిచూసి, పులల్యయ్తో ‘ఇహమీరు వెళళ్ండి. రేపొచిచ్ జాయిన అవవ్ండి’ అంటూ సెలవిచాచ్డు. పులల్యయ్ లేచాడు. చీటీతెచిచ్న కురార్డితో
‘రమమ్ను’ అనాన్డు.
కురార్డు వెళిళ్పోయాడు.
బయటకు పోతునన్ పులల్యయ్కు సుబబ్రాజు తటసధ్పడాడ్డు గుమమ్ంలోనే. పులల్యయ్కు ముచెచ్మటలు పోశాయి. బికుక్బికుక్మనే చూపులతో వణికే
చేతులతో ఓ నమసాక్రం పారేసి తలొంచుకు పారిపోయాడు. సుబబ్రాజు అతణేణ్ చూసూత్ వుండిపోయాడు.
ఇదంతా గమనించిన పరంధామయయ్ సుబబ్రాజును సంభోధిసూత్ ‘మీదగగ్ర ఇదివరకు యితడు పనిచేశాడటగా?’ అనడిగాడు.
‘అవునండీ ! పాపం …. మీ హెడ కల్రుక్ కాంతారావు ఆడిన నాటకంవలల్ నిజంతెలియక అతడినోట నేనే మటిట్ గొటాట్ను. నిజమేమిటో ఈవాళే
తెలిసింది. ఆ నాటకం విషయం మీతో మనవి చెయాయ్లనే ఇపుడికక్డికొచాచ్ను’ అనాన్డు సుబబ్రాజు సిరీయస గా.
పరంధామయయ్ ఆ నాటకమేమిటో వినాన్డు. కాంతారావు, అతని భారయ్ చకర్మమ్ పులల్యయ్ కడుపుమీద ఎలా కొటిట్ందీ తెలుసుకునాన్డు.
పులల్యయ్ యెడ జాలి, కాంతారావు యెడ దేవ్షమూ కలిగాయి. తల పంకించి, ఒకక్ నిటూట్రుప్ విడచి ‘వాడి రోగం నేను కుదురుసాత్లెండి’ అంటూ
సుబబ్రాజుకు అభయహసత్మిచిచ్ పంపేశాడు.
పరంధామయయ్ ఆలోచనలోపడాడ్డు.
ఆ మరాన్డు పులల్యయ్కు ఆఫీసుకు వచిచ్ జాయినింగ రిపోరిట్చాచ్డు పరంధామయయ్ చేతికి.
పరంధామయయ్ అతనితో 20 ఏళళ్ పాటు పని చెయయ్డానికి ఎగిర్మెంటు రాయించుకునాన్డు.
ఇంతలో కాంతారావు వచాచ్డకక్డకు.
‘రావుగారూ ! మన పులల్యయ్గారిక్ ఉదోయ్గం ఏరాప్టు చేశాను మనమాఫీసులో’ అనాన్డు పరంధామయయ్ నవువ్తూ.
‘ఆయ ! చితత్ం’ అనాన్డు రావు చేతులు కటుట్కుని.
‘మళీళ్ మీ ఆవిడ చెపిప్న మాటలు విని యితని ఉదోయ్గం ఊడదీయించరుగదా?’ చాలా తాపీగా అడిగాడు పరంధామయయ్.
కాంతారావు ముఖం వెలవెలబోయింది. నోటమాట పెగలేల్దు. నిలువుగుడుల్ పడిపోయాయి.
పులల్యయ్ కిదేమిటో అరధ్ం కానేలేదు. అతడూ కొయయ్బారిపోయాడు.
ఇదద్రి ముఖాలోల్ని భావాలు ఒకక్సారి పరీకిష్ంచి “సరే పులల్యయ్గారూ! ఈ రోజునుంచీ మీరు యీ ఆఫీసులో హెడ కల్రుక్గా
వయ్వహరించబోతునాన్రు. ఈ శుభ సమయానిన్ పురసక్రించుకుని శీర్ శీర్ శీర్ కాంతారావుగారు మీకు ఛారిజ్ వపప్జెపాత్రు. వెంటనే తీసుకోండి !” అంటూ
పరంధామయయ్ కాంతారావువైపు తిరిగి “పులల్యయ్గారి ఉదోయ్గపు ఏరాప్టు తమకు సంతృపిత్ కలిగించాలనే మా కాంక్ష. మీకు ఆనందంగా వుందా?”
అనాన్డు చిరునవువ్తో. ఈ వారత్ తన పాలిట అమృతమో, గరళమో తేలుచ్కోలేక – మింగనూలేక, కకక్నూలేక, చాకలెటల్కోసం ఆముదం పుచుచ్కునన్ చినన్
పిలాల్డిలా మొహంపెటిట్ “ఔనండీ ! మరేనండి ! నాకు ఎంతో చాలా గొపప్గా ఆనందంగా ఉందండి” అనాన్డు కాంతారావు బలవంతంగా.
“ఈ ఏరాప్టు మీ ఇదద్రికీ ఆనందం కలిగ్ంచింది కాబటిట్ నా ఆనందంకోసం యీ అతయ్వసర పరిసిధ్తిలో శీర్ కాంతారావుగారిని మామూలు నూరు
రూపాయల గుమసాత్గా రివరుట్ చేసుత్నాన్ను” అంటూ పర్కటించాడు పరంధామయయ్ ముందునన్ కాగితాలు తిరగేసూత్.
కాంతారావు కుపప్లా కూలిపోయాడు నెతిత్న పిడుగుపడడ్ వాడిలా. పులల్యయ్కు మతిభర్మణం కలిగినటల్యింది.
పరంధామయయ్ ఇవేమీ పటిట్ంచుకోకుండా కాగితాలు తిరగేసుత్నాన్డు.
మరో నిముషంలో “నానెస్నుస్ ! నాకీ ముషిట్ ఉదోయ్గం అకక్రేల్దు. నేను రిజైను చేసాత్ను” అంటూ తారాజువవ్లా లేచాడు కాంతారావు. తడి
ఆరిపోయి వణుకుతునన్ గొంతుకతో.
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“కాని మీరు నా ఫరంలో ఇరవై యేళళ్ పాటు ఉదోయ్గం చేసాత్నని ఎగిర్మెంటు రాసిచాచ్రుగా ! అందువలల్ మీరింకా పుషక్రంపాటు నాదగగ్రే
శర్మించాలి. తపప్దు. దయచేసి నా ఆనందానికి భంగం కలిగ్ంచడానికి మాతర్ం పర్యతిన్ంచకండి. పర్యోజనముండదు’ అనాన్డు పరంధామయయ్ తాపీగా.
బందీయైన దాసునోరు మూతబడి పోయింది.
పరిసిధ్తి విషమించిపోయిందని తెలుసుకునన్ పులల్యయ్ వెంటనే పరంధామయయ్ కాళళ్మీద బడాడ్డు. “అయాయ్ ! రావుగారికి నా మూలంగా
అనాయ్యం చేయకండి.” అనాన్డు. “ఏమీ తెలియనివాణిణ్ ! నా మొహం నేను హెడ కల్రుక్ ఏమిటి?” అనాన్డు. “నాకు మామూలు ఉదోయ్గం చాలు”
అనాన్డు. “దయదలచ్ండి” అని వేడుకునాన్డు. ఇంకా చాలా విధాలుగా చాలా చాలా దయగలిగ్ంచే మాటలు వాడాడు. ఏవీ పనెచ్యయ్లేదు.
చివరకు విసిగెతిత్ కాంతారావు మీది కృతజఞ్తకొదీద్ “నాకీ ఉదోయ్గమకక్రేల్దు” అనాన్డు పులల్యయ్ బలంగా బలల్గుదిద్.
పరంధామయయ్ దీనికేమీ చెదరకుండానే “మరి మీరూ ఎగిర్మెంటు రాసిచాచ్రుగా ఇరవై ఏళళ్కి” అనాన్డు సంతోషంతో ఎగిరిపోతూ.
పులల్యయ్ మళీళ్ బలల్మీద గుదేద్ పర్యతన్ం చేయలేదు.
“మరైతే వెళిళ్ మీ ఇదద్రూ మీ మీ పనులోల్ పర్వేశించండి. వెళళ్ండి.” ఆజాఞ్పించాడు పరంధామయయ్.
ఇదద్రూ ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుని బరువుగా అడుగులేసుకుంటూ గది గుమమ్ందాకా వెళేల్సరికి “కాంతారావుగారూ” అని పిలాచ్డు
పరంధామయయ్.
ఇదద్రూ వెనకిక్ తిరిగారు.
“మీరిపుప్డుంటునన్ డాబా యిలుల్ ఇవేళ రాతిర్కి ఖాళీచేసి పులల్యయ్గారికివవ్టం మరిచ్పోకండే! అది హెడ కల్రుక్ సంసారం కోసం నేను భరించే
అదెద్ ఇలుల్ !” అనాన్డు వెటకారంగా నవువ్తూ.
కాంతారావు నెతిత్న మరో పిడుగు!
“అయాయ్ ! ఉనన్పళంగా ఖాళీ చెయయ్మంటే ఎలాగండీ ? నాకు మరో ఇలుల్ దొరకొదూద్ ?” అనాన్డు కాంతారావు కనీన్ళుళ్ కారుతుండగా.
“దాందేముంది లెండి. పర్సుత్తం పులల్యయ్గారుండే ఇంటోల్కి మీరు వెళళ్వచుచ్. కావాలంటే ఆ ఇంటాయనతో నేను మాటాల్డుతాను – ఏమంటారు
?” అనాన్డు పరంధామయయ్.
కాంతారావు ఔననేల్దు. కాదనేల్దు. అలాగే నిలబడిపోయాడు. పులల్యయ్ నిలువునా బాధతో కుమిలి పోవడం మొదలెటాట్డు. మరుక్షణంలో గదిలో
నుంచి బయట పడాడ్డు ఒకక్ అంగలో.
“ఇదిగో! కాంతారావుగారూ! మీరు సాయంతర్ం ఇంటికెళాళ్క పరిసిధ్తంతా మీ ఆవిడతో చెపప్ండి. కాని, పులల్యయ్గారి ఉదోయ్గం మళీళ్
తీసేయించడానికి ఆవిడేదనాన్ మహతత్రమైన పాల్నుచేసేత్ మాతర్ం పర్యతిన్ంచకండి. ఫలితం ఉండదు. పాపం ఆవిడకు ఉచచ్నీచాలు తెలియవులాగుంది”
అనాన్డు పరంధామయయ్ మరోసారి వికటంగా నవువ్తూ.
పెళాళ్మంటే అసహయ్ం కలగడం మొదలెటిట్ంది కాంతారావుకు. వెనకిక్ తిరగబోయాడు.
“ఇదిగో ! ఇంకొకక్ సంగతి .. ఇంత తిరణాలెందుకు జరిగిందో తెలుసా ? ఆఫీసులో జరిగే సంగతులు, రహసాయ్లు తమరు బయటపెటిట్నందుకు.
ఇకమీదనైనా బుదిధ్గా వుంటారని ఆశిసుత్నాన్ను. ఏమంటారు ?” అనాన్డు పరంధామయయ్ పాతధోరణిలోనే.
కాంతారావు ఏమీ అనలేదు. తలొంచుకు నిలబడాడ్డు అవమానభారంతో “వెళిళ్ చారీజ్ అపప్జెపప్వయాయ్ ! ఫో “ గటిట్గా అరిచాడు పరంధామయయ్.
పోయాడు కాంతారావు – ఛారీజ్ అపప్గించేందుకు.
**************

.

øöeTT~

COMMENTS

www.koumudi.net

e÷]Ã 2018

